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Salutări, dragi prieteni semințe stelare! Sunt Juliano. Noi suntem arcturienii! 

In acest important an 2020, ne indreptam atentia in mod specific catre situatia din Australia si 

asupra observatiilor noastre despre evenimentul cunoscut ca si a sasea mare extinctie in masa. 

A sasea mare extinctie, a fost dezbatuta si observata de curand de catre antropologi. Ei au ajuns 

la concluzia, bazandu-se pe analiza numarului de specii si habitate ce sunt distruse, ca va aflati 

intr-o perioada de extinctie in masa, echivalenta cu anterioara a 5-a extinctie in masa ce a avut 

loc pe Pamant. Cea mai cunoscuta si populara extinctie a avut loc acum aproximativ 65 milioane 

de ani, cand un asteroid de dimensiuni mari a lovit zona ce acum este cunoscuta ca Peninsula 

Yucatan, creind incendii si praf in atmosfera, ceea ce a dus la moartea padurilor, a vietii 

vegetale, etc. 

 Datorita devastarii vietii vegetale si a ecosistemului, dinozaurii efectiv au fost extinsi. Ei 

nu au fost capabili sa supravietuiasca, pentru ca nu a mai existat hrana. Atunci a existat o rata 

de aproximativ 10 procente de supravietuire dupa acea extinctie in masa. Aceasta inseamna ca 

au ramas unele plante si animale ce au supravietuit. Biologii si antropologii au ajuns la concluzia 

ca datorita extinctiei in masa, au existat oportunitati pentru alte mamifere, incluzand oameni, 

de a evolua si in final sa devina specia dominanta pe planeta. Dar acest proces a durat milioane 

de ani. Daca extinctia in masa a dinozaurilor nu ar fi avut loc, atunci mamiferele, inclusiv Omul, 

nu ar fi avut oportunitatea de a evolua si sa ajunga in aceasta perioada a evolutiei pe Pamant. 
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 Cel mai important element in acest moment este acela ca oamenii, Homo sapiens sunt 

specia dominanta pe planeta. Tot ce este viu, ca se afla in oceane, in junglele Amazonului sau in 

oricare padure, toate ecosistemele de acum ca si fiecare planta si animal pe pe acest Pamant, 

sunt dependente de ceea ce face sau nu face umanitatea, Homo sapiens. Iar aceasta inseamna 

ca toata puterea de supravietuire, chiar si in a 6-a extinctie in masa, este dependenta de de 

ceea ce intreprinde umanitatea. 

 Pot exista chiar si unele controverse printre multe grupuri, grupuri politice si sociale, 

despre faptul daca experimentam sau nu o extinctie in masa. Exista o opunere sau o negare a 

acestui eveniment. De aceea, este important sa privim la cum putem sa schimbam constiinta 

lumii si cum sa oprim extinctia in masa. Este corect, aceasta extinctie in masa mai poate fi 

oprita, poate fi  schimbata. Bazandu-ne pe situatiile si eforturile actuale ce sunt intreprinse, in 

timp ce vorbim, cu toate acestea nu este vreun semn ca acestea ca ansamblu pe planeta vor fi 

suficiente pentru a opri extinctia in masa.  

 Exista multiple predictii asupra a cat de repede se va incheia aceasta extinctie, iar unele 

dintre aceste predictii sunt strans legate de schimbarea climatica. Vreau sa afirm de la inceputul 

acestei discutii ca schimbarea climatica este un factor important, dar este un factor in a 6-a 

extinctie in masa, ce cu siguranta creeaza schimbari dramatice pe planeta. In unele zone ale 

planetei nu au avut loc schimbari radicale. De exemplu, unele zone ale planetei s-au racit in loc 

sa se incalzeasca, deci in ciuda incalzirii globale sunt anumite zone ce experimenteaza o racire. 

Parte a negarii celei de-a a 6-a extinctii in masa si a schimbarii climatice globale este ca, in 

anumite zone in special in Emisfera Nordica, nu exista asa de majore schimbari climatice de 

incalzire fata de alte zone de pe planeta. Aceasta duce pe de-o parte la negare si opunere fata 

de situatia, ca intradevar are loc o extinctie in masa. 

 Din punctul de vedere al semintelor stelare, exista mai multe puncte spirituale si 

energetice importante de urmarit. Energia psihica a unei planete ce trece printr-o extinctie in 

masa este tragica, de depresie si de asemenea traumatizanta. Asi putea spune ca voi, ca 

seminte stelare sunteti toti foarte sensibili, iar energiile evenimentelor ce tin de extinctia in 

masa ajung in noosfera, ajung in campul psihic de energie al planetei, ceea ce inseamna ca voi 

va conectati si primiti unele dintre aceste energii si va afecteaza pe voi, dar si pe campul de 

energie al Pamantului. Au existat multe discutii despre Pamant, cu privire la daca acesta va 

supravietui. Pamantul va supravietui la aceasta extinctie in masa; ceea ce inseamna ca 

Pamantul ca planeta nu va fi extins. 

 Oricum, aceasta extinctie in masa de acum, este diferita de cele cinci de dinaintea ei, iar 

motivele sunt ca acum exista contaminare prin radiatie si deseuri de energie nucleara si alte 

otravuri ce se afla in ecosistem si care sunt de-a dreptul devastatoare. Aceasta inseamna ca 

exista posibilitatea caderii totale a biosistemelor. Exista cateva predictii, de exemplu, aceea ca 
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daca situatia continua in modul de acum, este posibil ca viata oceanului sa se prabuseasca. Iar 

noi, cel putin in ultimii 6, 7 ani am discutat cu voi despre efectele dramatice si devastatoare ale 

accidentului de la Fukushima si despre contaminarea cu radiatii ce intra in oceane de la acel 

accident. 

 Daca doriti sa discutam despre negare, atunci haideti sa privim acest eveniment, 

deoarece noi am evaluat accidentul de la Fukushima ca un exemplu de evenimente in legatura 

cu a 6-s extinctie in masa. Noi, pe scala evenimentelor planetare numim acest eveniment ca si 

unul foarte inalt. Noi clasificam numeric evenimentele ce contribuie la distrugerea globala pe o 

scala asemanatoare cu Scala Richter si este o scala de la 1 la 10. Scala Richter se bazeaza pe 

valori logaritmice utilizate la masurarea magnitudinii cutremurelor de pamant. Un cutremur de 

pamant de 7.0 ar fi de 10 mai puternic decat unul de 6.0. Este o functie matematica logaritmica 

complicata. Oricum ideea unei scale a evenimentelor planetare utilizeaza o scala similara. 

Totusi un eveniment global de 7.0 ar fi de 10 ori mai groaznic decat unul clasificat la 6.0. 

 Noi clasificam evenimentele ce apar pe o scala de la 1 la 10, 10 fiind cel mai dramatic si 

devastator. Evenimentul de la Fukushima este considerat de 8.0 Cu alte cuvinte are potentialul 

de a creea distrugere globala masiva. Distrugerea globala imensa de la acest eveniment nu se 

intampla imediat datorita ritmului incetinit al deversarii in ocean. Radiatiile ce sunt emise ajung 

in ocean, iar in ocean sunt luate de curentii oceanici si transportati in jurul pamantului. Unor 

curente oceanice le trebuie 2 sau 3 ani sa strabata inteaga planeta, iar unora dintre ele chiar si 

mai mult. Sunt cateva curente oceanice ce se afla la adancime mare, carora le-ar trebui chiar 

100-200 de ani sa faca un ciclu complet. Concret este faptul ca exista o emisie de radiatii si ca 

exista si un factor de diluare a acestora, dar chiar si asa o mare parte din radiatii a fost emisa, se 

poate sa se fi diluat de-a lungul apelor asa ca atunci cand ajunge pe coastele Statelor Unite 

nivelul radiatiilor pot fi cu mult reduse. 

 Totusi, problema cu Fukushima este faptul ca aceasta continua sa emita radiatii. Nu este 

un eveniment de moment. Aceasta inseamna ca eliberarea initiala de radiatii, ar putea fi 

absorbita si sa nu creeze pagube mari. Oricum, din nefericire, continua sa fie emise radiatii la un 

nivel mare si in continu. Nu exista o previziune in timp a faptului cand emisia de radiatii va fi 

oprita. De fapt, in timp ce vorbim, o mare parte din apa ce a fost folosita la racirea reactorului, 

care apropo este inca activ, este stocata in recipiente, iar acum Guvernul Japoniei doreste sa 

deverseze apa iradiata din aceste recipiente inapoi in ocean. Aceasta apa, este una dintre cele 

mai toxice ape ce au existat vreodata pe aceasta planeta si putem doar specula cat rau ar face 

vietii oceanice de pe planeta. 

 Folosesc descriereea acestor evenimente ca o introducere la studierea incendiilor din 

Australia si a situatiei din draga noastra Australie. Aceste incendii sunt de asemenea un 

eveniment planetar. Nu este doar un eveniment local din New South Wales sau din Queensland 
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sau din oricare parte a Australiei si este un eveniment la scara globala. Este un eveniment ce 

este in curs de desfasurare, si de asemenea va mai dura o perioada. Nu exista o previziune ca se 

va opri intr-o saptamana sau inca putin. Este un eveniment ce va mai continua cel putin in 

urmatoarele 30 de zile si este o sansa de 50 cu 50, ca acest eveniment sa continue mult mai 

mult de atat. Ezit sa fac predictii pentru cat timp, datorita grijii fata de reactiile voastre. 

 Asi dori sa considerati ca acest eveniment este parte a intregului scenariu cunoscut ca a 

6-a extinctie in masa. Am spus mai demult faptul ca Australia este ca “un canar intr-o mina de 

carbune”.  Ceea ce se intampla in Australia este inceputul  la alte evenimente ce vor aparea pe 

glob in aceasta perioada a timpului. Nu uitati, 2020 este un an esential pentru tranzitie si 

schimbare. 

 Daca va intrebati cum puteti sa va implicati intr-un eveniment din extinctia in masa, 

atunci priviti la unele dintre incendiile ce au loc si apoi intrebati-va:” Cum se poate reface 

biosfera? Cum poate biosfera sa existe? Cum poate sa existe viata in aceste incendii feroce?”.  

Este posibil sa se refaca si eu cred ca se va reface, bineinteles, dar aceste incendii Australiene 

sunt de asemenea un inceput la ce ar putea sa se mai intample in alte parti ale lumii. La fel de 

important este faptul ca acest eveniment afecteaza intreaga planeta, dar din nefericire, 

intreaga planeta nu reactioneaza. Este in continuare privit ca un eveniment izolat. Nu este privit 

ca un eveniment global planetar. 

 Nu este inca raspandit conceptul de evenimente planetare distructive, ce sunt in 

legatura cu a 6-a extinctie in masa. Oamenii nu considera sau nu cred  faptul ca  incendiile din 

Australia sunt un eveniment planetar. Am sa va explic de ce este un eveniment planetar, si de 

ce fiecare de pe planeta ar trebui sa-si faca griji la ce se intampla acum in Australia. Am sa va 

explic voua de asemenea unele tehnici, ce voi ca vindecatori planetari, le puteti folosi pentru a 

reechilibra situatie. 

 Dar, mai intai asi vrea sa va vorbesc despre conceptul Noosferei si despre conceptul de a 

6-a extinctie in masa, deoarece Noosfera si campul energetic al formelor gand ale celei de-a 6-a 

extinctie in masa se afla in Noosfera. Noosfera se afla in Subconstientul Planetar, ceea ce 

inseamna ca Noosfera ajuta la programarea evenimentelor. Noi ca vindecatori planetari si voi 

ca seminte stelare Arcturiene , folosim cea mai inalta constiinta si energia noastra superioara 

pentru a programa in mod pozitiv Noosfera. Noi lucram impreuna cu voi pentru a programa in 

mod pozitiv o constiinta superioara pentru Omul Omega, pentru Constiinta Unitatii si pentru 

Ascensiune. Dar sunt de asemenea si alte programe negative in Noosfera, acum. Noosfera nu 

raspunde numai la semintele stelare si oricat am dori noi sa va incurajam sa lucrati cu Noosfera, 

voi nu sunteti singurii care introduceti date in Noosfera. Din nefericire, multi dintre oamenii ce 

influenteaza in mod negativ Noosfera, o fac inconstient. 
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 Pamantul are anumite programe ce sunt declansate de catre actiunile negative de acum, 

de pe planeta. Exact asa este;  exista un anumit declansator ce poate activa un intreg lant de 

evenimente distructive peste toata planeta. Cand observati acest lucru, de exemplu, ca padurile 

din Amazon ard, atunci puteti observa ca si acesta este de asemenea, un eveniment declansator 

al extinctiei in masa. Credeti sau nu, exista o cauza sau o relatie sincronistica intre focurile din 

jungla Amazon si ceea ce vedeti voi acum in Australia. Datorita focurilor din Amazon, sunt 

anumite tipare de vanturi de pe planeta, ce s-au schimbat. 

 Sa fim atenti  la Teoria Haosului  si la Efectul Fluture, cand studiem aceasta situatie. 

Exista acum blocaje in anumite meridiane ale Pamantului. Multe specii sunt amenintate. Daca 

un anumit numar de balene mor una dupa alta, acesta este un alt declansator de evenimente 

distructive catastrofice globale. Este de asemenea un declansator si in cazul delfinilor. Cand un 

anumit numar de delfini dispar, aceasta de asemenea declanseaza un eveniment al Pamantului. 

Aduceti-va aminte ca am observat periodic, multi delfini ce s-au sinucis in masa. Cercetatorii nu 

sunt in stare sa inteleaga ce este in neregula cu acesti delfini. Este vreun fel de boala sau ei sunt 

bolnavi mental? De ce se comporta acesti delfini in acest mod? Raspunsul este acela ca delfinii 

si balenele sunt foarte sensibili la Noosfera si la datele introduse despre a 6-a extinctie in masa 

ce este declansata. Aceasta inseamna ca ei sunt sensibilizati la energia celei de-a 6-a extinctii in 

masa.  

 Evident ca Pamantul stie cum sa actioneze intr-o extinctie in masa. Au mai fost alte 5 

extinctii in masa, iar Pamantul a stiut cum sa supravietuiasca si a stiut cum sa proceseze energia  

si a stiut cum sa reinstituie si sa reinsamanteze anumite biosfere pentru succesul vietii. 

Pamantul s-a refacut cu succes, dupa extinctia in masa datorita evenimentului cu asteroidul. 

Exista acum un scut energetic de activare in Noosfera, in Spiritul pamantului, ce spune “Noi 

suntem acum intr-un eveniment de extinctie in masa”. Cand programul extinctiei in masa este 

activat, anumite situatii, ca cea a incendiilor din Australia devin mai intense. Programul 

extinctiei in masa, plaseaza incuietori/blocaje ce sunt implementate in curentii oceanici sau 

incuietori ce sunt implementate in tiparele vanturilor. Aceasta inseamna ca evenimentele de 

extinctie in masa planetare pot continua mai departe. Aceasta este, din nou, ceva ce trebuie 

transmis la nivel de baza planetar. 

 Planeta reactioneaza si executa programul extinctiei in masa, in parte datorita 

declansatorilor de distrugere, ce au avut loc in ultimii ani. Eu am mentionat doar doua dintre 

aceste evenimente, accidentul nuclear de la Fukushima si incendiile din Amazon. Dar au fost si 

alte evenimente ce au avut loc in ultimele decenii, ce include testele nucleare de suprafata si 

subterane si bomba de la Hiroshima, ce a incheiat al 2-lea razboi mondial. De asemenea, a mai 

avut loc un eveniment ce nu a fost cunoscut, in Nevada, la inceputul anilor 60’ cand o super-

megaton bomba cu hidrogen a fost explodata in atmosfera superioara, creind mari schimbari in 
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echilibrul necesar pentru sanatatea biosferei. Mai exista si alte evenimente distructive create 

de om, ce pot fi adaugate la aceasta lista, ce au contribuit la blocajele si au afectat meridianele 

Pamantului. 

 Doresc ca voi sa intelegeti faptul ca ceea ce se intampla in Australia cu incendiile, nu 

este vina Australiei. Aceasta nu este o plata karmica pentru ceva ce a facut Australia. Inca o 

data, trebuie sa avem o perspectiva globala despre ceea ce se intampla si va trebui sa se ajunga 

la o perspectiva globala si la o interventie pentru a opri aceste incendii. Cu cat reusim mai 

repede sa convingem lumea, ca este vorba despre un pericol global, cu atat mai bine. Toti din 

aceasta lume trebuie sa reactioneze. Dupa aceea incendiile pot fi stinse si vanturile pot fi 

linistite. O parte din solutiile pentru rezolvarea acestui eveniment sunt: 

 1.Recunoasterea faptului ca ne aflam in a 6-a extinctie in masa. 

 2.Recunoasterea faptului ca acest eveniment, incendiile din Australia, este un aspect al 

evenimentului extinctiei in masa . 

 3.Recunoasterea faptului ca noi trebuie sa avem o constiinta globala si o interventie 

globala in Astralia pentru a opri acest lucru. 

 De asemenea, un fapt important este acela ca ceea ce se intampla in Australia, se poate 

intampla si in alte zone ale planetei. Acesta este un avertizment; Stiu ca voua va place sa folositi 

termenul “semnal de trezire”. Sunt ingrijorat de faptul ca sunt multi oameni pe planeta care nu 

asculta si care nu considera acesta ca fiind un eveniment global. 

 Acum, vreau sa ma intorc la conceptul Teoriei Haosului si Efectul Fluture. Acestia sunt 

doi termeni ce cred ca sunt foarte relevanti in situatia din Australia. Primul lucru este acela ca, 

in Teoria Haosului, exista ideea ca lucrurile tind sa se dezintegreze, ca poate fi o miscare ce 

tinde spre haos si dezintegrare. Aceasta este in contradictie cu atunci cand oamenii spun 

‘energia nu este nici creata si nici distrusa’. In esenta, in Teoria Haosului, la nivel planetar de 

baza, exista anumite niveluri de elemente distructive ce apar. Cand se atinge un anumit punct si 

poate il putem numi pe acesta ”punctul de spargere/rupere”, atunci tipare neobisnuite, 

imprevizibile apar si conduc la situatii haotice. 

 Cu siguranta, incendiile din Australia nu au fost prezise si l-asi considera un eveniment 

imprevizibil, dar aceasta duce de asemenea la al 2-lea punct a teoriei, care este Efectul de 

Fluture. Acesta este parte a Teoriei Haosului, si spune ca atunci cand o situatie de pe o planeta 

a atins un anumit nivel de degradare, anumite evenimente imprevizibile sunt declansate. De 

exemplu,  Amazon-ul este in curs de distrugere si acel eveniment va avea efecte dramatice 

neasteptate pentru planeta. 
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 Conform Teoriei Haosului si Efectului Fluture, evenimente ce par nesemnificative, pot 

crea distrugeri majore oriunde pe planeta. Este posibil sa fie greu pentru oameni sa accepte 

teoria Efectului Fluture. Schimbarile curentilor de aer globali, pot fi cauzate de distrugerea 

junglei Amazonului. Nu uitati ca padurile Amazonului sunt considerate a fi “plamanii planetei”. 

Ganditi-va la acest lucru pentru un moment, ce inseamna aceasta, “plamanii planetei”? 

Plamanii au abilitatea de a respira, abilitatea de a inspira, abilitatea de a expira. Acum toate 

aceste lucruri au fost schimbate si modificate. De aceea, se ajunge la un punct de ruptura, care 

chiar si un fluture ce, sa spunem ca se deplaseaza spre nord-est, dintr-o data schimba si se duce 

catre sud-est. Acest eveniment nesemnificativ, poate conduce la o declansare a dezastrelor de 

proportii necunoscute pe toata planeta. 

 In Efectul Fluture, evenimente ce par aleatoare pot apare. Nu ai cum prezice aceasta si 

pare sa nu aiba nici o legatura intre ele. Nimeni, pana in acest moment, nu ar asocia incendiile 

din jungla Amazonului cu incendiile din Australia. Acestea nu par a avea legatura intre ele. 

Atunci, in Teoria Haosului si in Teoria Efectului Fluture, evenimente nesemnificative pot 

declansa catastrofe. Acest Efect Fluture ar trebui luat in considerare cand analizati cauzele 

incendiilor din Australia. Exista acum in 2020, posibilitatea sa fie si alte tipuri de evenimente 

catastrofale pe planeta. Exista posibilitatea cresterii evenimentelor catastrofice , in alte zone ale 

planetei. 

 Vreau sa va vorbesc despre vindecare, si despre reechilibrarea acestei situatii. Exista 

discutii largi despre ocean si tiparele de aer ce vin din India si Indonezia. Ploile ce ar trebui sa 

vina in Australia ajung in Indonezia. Au avut loc mari inundatii in Indonezia. Ei au prea multa 

apa si este necesar sa aiba loc un revers al curentilor oceanului si a tiparelor de aer, astfel incat 

aceasta anomalie a ploilor ce ar trebui in mod normal sa ajunga in Australia sa se schimbe. 

 Aceasta ne conduce la o discutie despre Biorelativitate, deoarece in Biorelativitate, noi 

dorim sa scadem intensitatea evenimentelor. Aceasta inseamna, ca noi trebuie sa 

constientizam faptul ca sunt forte ce au fost puse in miscare, iar aceasta trebuie sa se 

manifeste. De exemplu, daca ne referim la un vulcan, noi intelegem ca acolo exista o forta de 

energie ce trebuie eliberata. In termeni de vindecare planetara, noi dorim sa micsoram 

eliberarea energiei. Noi nu dorim o intreaga explozie, o eruptie de sfarsit al planetei. De 

exemplu, parcul National Yellowstone din partea de vest a Statelor Unite are un imens 

supervulcan. Daca acel supervulcan erupe, ar putea distruge intreaga zona de vest a Statelor 

Unite. Noi am spune ca acolo se afla un camp de energie teribila si este necesarsa fie eliberata 

usor, astfel incat sa nu explodeze si sa distruga partea de vest a Statelor Unite. Noi intelegem ca 

exista forte energetice pe aceasta planeta ce sunt necesare sa fie eliberate. Aceasta este o 

planeta activa. 
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 Planetele evoluate, sunt capabile sa controleze toate aceste tipuri de evenimente 

planetare. Stiu ca exista oameni ce spun ca nu poti controla Natura si ca nu poti spune de 

exemplu, Pamantului, sa opreasca o eruptie vulcanica. Omenirea nu poate controla planeta. 

Dar, omenirea afecteaza si controleaza acum planeta intr-un mod negativ. Omenirea creeaza 

aceasta extinctie in masa, iar extinctia in masa afecteaza biosfera. Energia extinctiei in masa si 

campurile gand ale acesteia, afecteaza curentii de aer si ai oceanelor. 

 Ceea ce vreau sa spun este ca pe o planeta cinci-dimensionala, oamenii care folosesc 

Biorelativitatea au intelepciunea sa foloseasca interventiile in modul corect. Ei au intelepciunea 

sa ia in considerare, modul cum sa mediteze si cum sa intrebe Pamantul in mod adecvat pentru 

ca acesta sa se reechilibreze si astfel sa existe o cantitate egala de ploaie in toate zonele 

planetei. Aceasta inseamna cantitati egale de ploaie pentru Indonesia si pentru Australia, fara 

sa rupa sau sa incerce sa preia controlul planetei. Aceasta inseamna ca in Biorelativitate, noi nu 

cerem ca toata ploaia dintr-un loc sa se opreasca , ci sa aiba loc o reechilibrare si egalitate. Il 

vom avea pe Chief White Eagle sa ne conduca intr-o meditatie de Biorelativitate pentru 

Australia. Putem trece prin cateva din tehnicile de vindecare pe care le-am discutat aici. 

 Fiti siguri ca sunt interventii pentru Australia, dar ele trebuie sa fie la scara globala. Noi 

recomandam ca ar fi de folos o interventie printr-o meditatie mondiala, deoarece cu cat 

adunam mai multi oameni de pe planeta sa mediteze si sa lucreze cu noi, atunci cu atat mai 

mare va fi stimularea introdusa in Noosfera. Exista posibilitatea reprogramarii Noosferei. Putem 

spune afirmatia, ca nu dorim a 6-a extinctie in masa. Nu dorim sa vedem distruse toate padurile 

si de asemenea nu dorim sa vedem oceanele cum mor. Omenirea are posibilitatea sa repare 

planeta. 

 Noi lucram cu semintele stelare pentru repararea planetei. Un nou program-gand poate 

fi introdus in noosfera, dar trebuie facut aceasta intr-un mod puternic cu cea mai mare putere a 

gandului. Acesta este motivul pentru care noi am insistat continuu, ca Grupul de 40 are  nevoie 

de 1600 de seminte stelare ce mediteaza cu Noosfera, mediteaza cu Biosfera si mediteaza 

pentru schimbarile de refacere ale planetei , ce apar.  

 Il voi ruga pe Cheaf White Eagle sa va vorbeasca si sa conduca meditatia. De asemenea, 

voi conduce si eu inca o meditatie de Biorelativitate vindecare planetara. Va las acum cu Chief 

White Eagle. 

 Heya hoa hey, heya ho. Salutari, Eu sunt Chief White Eagle. Noi, Grupul de 40 si Maestrii 

Nativi Ascensionati, ne-am adunat astazi aici pentru a vorbi cu mama Pamant, sa lucram cu 

Noosfera si sa ne aducem puterile noastre spirituale impreuna, intr-un mod in care sa 

reechilibram energiile din Australia si de asemenea, sa reechilibram energiile ce sunt cunoscute 

ca a 6-a extinctie in masa. 



 

9 
 

 Mama Pamant, Tata cer, noi ne rugam pentru o mare binecuvantare de pace si armonie 

pentru draga noastra Australia. Noi ne rugam din mijlocul inimii noastre, din chakra cea mai 

superioara Chakra Coroana,  cu cea mai mare putere Arcan, sa micsoram vanturile, sa aducem 

ploile necesare in toate zonele ce sufera si sa ajutam la repararea tiparelor meteo ce creeaza 

aceasta distrugere si astfel sa ajutam in mod favorabil la stingerea tuturor incendiilor de pe 

continentul Australia. Heya ho, heya ho. Mama Pamant, noi recunoastem marele abuz ce ti se 

face, mai ales  devastarile  din Amazon,  indeosebi prin deversarile de radiatii din oceane si a 

multor alte meridiane ale Pamantului ce au fost blocate. Dar noi stim, Mama Pamant, ca tu ai 

puterea sa refaci tiparele meteorologice, astfel incat sa fie o reechilibrare si o curatare a 

intregului fum, toata cenusa si a tuturor distrugerilor cauzate de vanturile puternice. Noi stim 

ca aceasta este in puterea ta. Noi, Grupul de 40 si prietenii nostri seminte stelare Australiene, 

ne-am adunat astazi aici, sa ne rugam pentru aceasta interventie cat se poate de repede. 

 Cream o roata medicinala gigantica de lumina deasupra Australiei si centram acea Roata 

Medicinala desupra cristalului eteric de la Grose Valley , langa Sidney. Noi chemam Spiritele 

stravechi ale Strabunilor nostri Bunici si Bunice si rugam sa ne ajute si ei, in reechilibrarea si 

salvarea pamanturilor si oprirea acestor incedii groaznice. 

 Fie ca cristalul eteric Arcturian din Grose Valley sa se ridice. Simtim faptul ca si Spiritele 

Strabunilor Bunici si Bunice sunt cu noi. Noi ne deschidem inimile si o chemam pe Mama 

Pamant pentru reparare si reechilibrare, il chem pe Juliano si pe Maestrii Ascensionati sa 

aducem energia refacerii si reechilibrarii pentru Australia , imediat. Intram in meditatie acum, in 

timp ce toate aceste forte interactioneaza pentru realinierea energiilor, pentru binele cel mai 

inalt al Australiei. Intram in liniste. (Liniste.) 

 Heya ho, heya ho, heya ho. Fie sa aiba loc schimbarea tiparelor de ploaie, pentru binele 

cel mai inalt al tuturor, din zona Indoneziei , si astfel sa se intoarca ploile inapoi in Australia, 

acum. Heya ho. Fie ca vanturile sa se linisteasca. Noi iti spunem tie Mama Pamant, ca vom lucra 

pentru ridicarea constiintei a intregii Australii si a intregului glob. Acesta nu este un eveniment 

singular si exterior ci este parte a unui tipar global. Fie ca cei de la putere de pe Pamant sa 

realizeze criza globala in care se afla Pamantul acum. Heya ho. Heya ho. Vizualizati aceasta 

Roata Medicinala deasupra Grose Valley. Proiectati-o acum peste toata Australia, unde sunt 

incendiile-New Soth Wales, Qeensland si Sidney. Poate avea loc o refacere a Pamantului. 

Oriunde se afla aceasta Roata Medicinala eterica, sa inceapa refacearea. Heya ho, Heya ho. Voi 

lasa aceasta Roata Medicinala deasupra Grose Valley. Se poate extinde sau contracta deasupra 

oricarei alte parti a Australiei, ce are nevoie de refacere. 

 Pentru a termina lucrarea nostra de astazi, noi dorim sa descarcam noi afirmatii in 

Noosfera. Noi, ca si vindecatori planetari, lucram pentru refacerea acestei energii ce creeaza a 

6-a extinctie in masa. Pamantul nu trebuie sa raspunda la acel camp de ganduri al extinctiei in 
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masa. Noi vom ajuta sa cream un camp de ganduri mai pozitiv, mai extins si vindecator, pentru 

tot ce este viu pe Pamant, pentru Iubita Bijuterie Albastra. Eu sunt Chief White Eagle. Toate 

cuvintele mele sunt sacre. Ho! 

 Aici juliano. Constientizati faptul ca vindecarea va sosi in Australia, si constiinta 

echilibrului si vindecarii planetare va triumfa. In Biorelativitatea avansata, noi lucram cu 

constiinta globala si cu toata planeta. Solutia ultima este sa reechilibram tot Pamantul, sa 

reechilibram toate meridianele si sa lucram pentru vindecarea globala. Cele mai importante cai 

si lectii ce se pot trage din aceste incendii sunt faptul ca aceasta situatie este o problema 

globala si nu doar o problema cu Australia. In meditatiile noastre de Biorelativitate avansata, 

noi trebuie sa lucram cu toata planeta pentru a o reechilibra in toate modurile ce ni le putem 

imagina, incluzand toate meridianele. Deoarece, suntem acum intr-un moment in care un 

singur fluture ce-si schimba directia, poate afecta intreaga planeta. Si contrariul este adevarat 

de asemenea si chiar daca sunteti un grup mic, puterea si influenta voastra poate schimba 

multe niveluri diferite pe aceasta planeta. Si asa sa fie. 

 Sunt Juliano. O zi buna. 

 

 


